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RESUMO  

Bibliotecas de arte contam com acervos especializados às vezes únicos, especiais e raros que 

são representativos do ponto de vista artístico, histórico e cultural. Tendo em vista tanto a 

necessidade de preservação como de socialização da informação, com uma abordagem quanti-

qualitativa, a pesquisa exploratória buscou atender ao objetivo geral de verificar se bibliotecas 

de arte da cidade de São Paulo, que possuem em seus acervos coleções especiais e obras raras, 

adotam critérios de seleção, implementam políticas de preservação e ampliam o acesso também 

em meio digital. Na primeira fase do trabalho, a técnica de delineamento consistiu em pesquisa 

bibliográfica dedicada à exploração conceitual do tema. Foram abordados alguns aspectos a 

respeito do conceito de coleção especial e obra rara, critérios de seleção, políticas de 

preservação e acesso em meio digital, bem como algumas considerações sobre unidades de 

informação especializadas em arte. Na segunda fase, com uma abordagem quantitativa, foi 

realizado um levantamento por meio de uma enquete eletrônica enviada às bibliotecas de arte 

da cidade de São Paulo. Após o levantamento inicial, na terceira e última parte do trabalho, 

pretendeu-se aprofundar o panorama obtido por meio de um estudo de campo que envolveu 

visitas técnicas e entrevistas em seis bibliotecas selecionadas. Como o delineamento da 

pesquisa proporcionou a correlação entre a parte teórica e as práticas existentes, ficou em 

evidência a importância da construção de políticas de preservação em acervos artísticos, já que 

definem estrategicamente qual é o tratamento adequado, sua forma de armazenamento e acesso. 

Com relação aos critérios de seleção, conforme exposto na pesquisa bibliográfica, os resultados 

indicaram que variam de instituição para instituição, já que dependem da especialidade, dos 

objetivos e público-alvo aos quais a biblioteca atende. 
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